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KÁROLY RÓBERT DIÁKOTTHON 
BEKÖLTÖZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2021/2022. 

 
Elhelyezése akkor válik véglegessé, amennyiben a kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos regisztrációnak 
eleget tesz. A regisztráció időpontja: 2021. szeptember 3. (péntek) 10-14 óra között 
 

Helyszín: Károly Róbert Diákotthon 3200 Gyöngyös, Bene út 69. „A” épület 
 
A férőhely elfoglalásához az alábbiak szükségesek, ezek hiányában a beköltözést megtagadjuk: 
 

• Kitöltött, aláírt bentlakási szerződés 2 példányban (csak kék színű tinta használható!) 
A szerződés elérési útvonala: 
https://gyongyos.uni-mate.hu  „Hallgatók” → „Károly Róbert Diákotthon” oldal 
A szerződést elektronikusan kell kitölteni majd 2 oldalas verzióban kell kinyomtatni. 
Felhívom figyelmét, hogy a helyszínen nyomtatási lehetőséget nem tudunk biztosítani! 
 

• 1 db arcképes igazolványkép (fél évnél nem régebbi)  
Hátoldalán szerepeljen a hallgató neve. 

 

Kérjük, hogy a regisztráció időpontjának betartásával könnyítsék meg a kollégium dolgozóinak 
munkáját! 

 

Amennyiben nem tudja megoldani a regisztrációt a jelzett napon (nyomós indokkal fogadjuk el), 
annak pótnap: 2021. szeptember 5. (vasárnap) 14-16 óra között. 

Ezt kérem előzetesen jelezze a lakatos.mark@uni-mate.hu címre küldött üzenetben. 
 

További tudnivalók: 
 

• Paplant, párnát, paplan- és párnahuzatot, lepedőt nem szükséges hozni, kivéve, ha sajátját 
kívánja használni. Kérjük a recepción jelezni, és az intézményit leadni! 
 

• Fertőtlenítő- valamint tisztítószert és eszközöket mindenki hozzon magával!  
A szobák takarítása a hallgatók feladata! 
 
 

• Akinek utazáshoz, munkavállaláshoz, stb. szükséges a kollégium mint tartózkodási hely 

bejelentése, a beköltözésre hozzon magával lakcímjelentő lapot (Kormányhivatalból). 
 

• A beköltözésnek nem feltétele, de amennyiben rendelkezik védettségi igazolvánnyal, oltási 

igazolással, hozza magával! 
 

• Beköltözéskor az épületbe csak a hallgató léphet be, hozzátartozó nem! 
 
 

A https://gyongyos.uni-mate.hu web „Hallgatók” → „Károly Róbert Diákotthon” oldalon érhetők el: 

• Általános szerződési feltételek 

• Károly Róbert Diákotthon Házirend 

• Tűzvédelmi előírások 

• Tűzvédelmi házirend 

• Hallgatói baleset-megelőzési szabályok 

• Balesetvédelmi házirend 
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Felhívom figyelmüket, hogy saját tulajdonú 200 W feletti elektromos eszközöket a kollégiumba 

behozni csak az üzemeltető (recepció) külön engedélyével lehetséges!  

 
A kollégiumban az internethasználat ingyenes, használatával elfogadják az egyetem Informatikai 
Szabályzatát. A szobákban személyenként internet csatlakozási végpont van. A számítógépek, laptopok 
hálózatra csatlakoztatáshoz szükséges Ethernet (UTP) kábel biztosítása a hallgató feladata.  

 

Férőhely lemondás 

Amennyiben nem kívánja férőhely elfoglalni ezt legkésőbb 2021. augusztus 31-ig jelezze a 

lakatos.mark@uni-mate.hu címen. 

 

Fizetési kötelezettség teljesítése: 
A kollégiumi térítési díj és a hallgatói szolgáltatás-fejlesztési hozzájárulás teljesítése a Neptun 
gyűjtőszámlán keresztül történik.  
 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem forint (HUF) hallgatói gyűjtőszámlaszáma: 
11784009-22234797-00000000 

 

Az utalás megjegyzés rovatába írja be a következőt: NK-ABCDEF, Név 
Ahol az "NK-" karaktersor az azonosítást szolgálja, 
Az ABCDEF betűk helyére pedig a saját Neptun azonosítóját írja. 
A név a Neptun azonosítóhoz tartozó Vezetéknév és keresztnév. 
 

Külföldről indított utalás esetén szükség van az IBAN és SWIFT értékekre is. 
Külföldről forintban (HUF) történő utalás esetén: 

Hallgatói gyűjtőszámla (Ft) IBAN: HU0811784009-22234797-00000000 
- SWIFT/BIC: OTPVHUHB 
 

Külföldről euróban (EUR) történő utalás esetén: 
- Hallgatói gyűjtőszámla (EUR) IBAN: HU9511763842-00809885-00000000 
- SWIFT/BIC: OTPVHUHB 
 

A fizetési kötelezettség ki lesz írva a NEPTUN rendszerben, amit az Általános Szerződési Feltételekben 
meghatározott időpontig teljesítenie kell.  

 

Háziorvos Gyöngyösön: 

Figyelem! A háziorvosi rendelőben csak a heveny megbetegedéseket látják el!   

A körzeti orvosi rendelőben csak akkor kaphat a hallgató teljes háziorvosi ellátást,  

amennyiben „áthozza” jelenlegi háziorvosától a TAJ-kártyáját! 
 

Háziorvosi rendelő: 3200 Gyöngyös, Városkert u. 12. Telefon: 37/ 301-777  
Rendel:   Dr. Nagy Judit belgyógyász-családorvostan szakorvos  
Rendelési idő:  - hétfő: 08.00 - 12.00   
    - kedd: 13.00 - 17.00   
    - szerda: 08.00 - 12.00   
    - csütörtök: 13.00 - 17.00   
    - péntek: 08.00 - 12.00  
  

A rendelésre TAJ-kártyát, nem magyar EU-állampolgároknak Európai Egészségbiztosítási Kártyát vinni 
kell!  
 

Gyöngyös, 2021. augusztus 25. 

 Lakatos Márk s.k. 
kollégiumvezető 

 


